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ABSTRAK 

 
Kawasan mangrove Karangsong adalah salah satu tempat tujuan wisata yang utama di Indramayu. 
Berkembangnya kawasan mangrove tersebut menjadi tempat tujuan wisata merupakan cermin dari 
keberhasilan pengelolaan kawasan mangrove tersebut. Penelitian terhadap kawasan mangrove 
tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2016 dengan melakukan pengamatan lapangan dan 
wawancana dengan perintis pengembangan kawasan tersebut. Hasil wawancara dan pengamatan 
terhadap aktifitas dikawasan mangrove tersebut menunjukkan adanya pembagian yang jelas antara 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan tumbuhan mangrove dan kegiatan-kegiatan 
yang tidak berhubungan langsung dengan mangrove. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan 
mangrove adalah perawatan kawasan mangrove, kegiatan wisata alam, kegiatan yang berkaitan 
dengan hasil hutan mangrove, dan kegiatan wisata edukasi. Sedang kegiatan yang tidak berhubungan 
langsung dengan mangrove adalah pengelolaan parkir pengunjung, pengelolaan tiket, dan pengelolaan 
perahu. Kedua kelompok kegiatan tersebut mampu memenuhi tujuan rehabilitasi ekosistem mangrove 
maupun kebutuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, hasil wawancana dengan perintis 
pengembangan kawasan tersebut diperoleh gambaran bahwa faktor kepastian pemilikan lahan oleh 
pengelola kawasan mangrove adalah faktor kunci keberhasilan pengelolaan kawasan mangrove 
tersebut, karena pemilikan lahan oleh pengelola menjamin konsistensi pelaksanaan program-program 
pengelolaan yang telah dicanangkan. Keadaan tersebut mempermudah pengelola mendapatkan 
bantuan kerjasama dari berbagai pihak. Kawasan wisata mangrove Karangsong merupakan salah satu 
contoh keberhasilan rehabilitasi kawasan mangrove dengan inisiatif masyarakat lokal. 
 
Kata Kunci: mangrove, rehabilitasi mangrove, wisata mangrove, wisata edukasi, Karangsong, 
Indramayu. 
 

PENDAHULUAN 
 
Kawasan mangrove memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia baik langsung, seperti 
sebagai sumber bahan makanan, sumber kayu, maupun tidak langsung, seperti sebagai sumber jasa 
ekologi, perlindungan pantai, pengendali banjir dan erosi, stabilisasi pantai, dan penyaring polutan 
(Chow, 2017; Lewis III, 2005; Mazda et al., 2002). Meskipun mangrove memberikan manfaat bagi 
manusia, ironisnya, kerusakan mangrove dalam skala global terjadi karena interaksi dengan manusia 
(Alvonzo-Perez et al., 2003; Mazda et al., 2002). 
 
Upaya mempertahankan keberadaan mangrove di kawasan pesisir bukanlah suatu hal yang mudah. 
Meskipun mangrove telah dikenal sebagai habitat yang penting dan sangat produkti f di kawasan 
pesisir, tetapi kecenderungan perusakan kawasan mangrove masih terus terjadi. Berikut ini beberapa 
contoh kasus perusakan mangrove yang dapat terjadi karena berbagai sebab. Di Ecuador, perusakan 
areal mangrove terjadi karena pertambahan populasi penduduk, urbanisasi dan pembuatan tambak 
udang (Bodero & Robadue, 1995). Di Belize, berkurangnya kawasan mangrove terutama karena 
pembangunan perumahan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk (Young et al., 1992). Di 
Costa Rica, mangrove dirusak oleh penduduk setempat untuk mendapatkan kayu dan untuk keperluan 
lain (Mack et al., 1992). Di El Salvador, mangrove dirusak karena kebutuhan kayu bakar dan bahan 
konstruksi, serta pembuatan tambak garam (Foer 1992). 
  
Upaya untuk memperbaiki ekosistem mangrove juga berlangsung. Banyak upaya memperbaiki 
kawasan mangrove menemui kegagalan (Wetland International, 2018; Stanley & Lewis III, 2009; Lewis 
III, 2005) walaupun ada pula yang berhasil. Salah satu contoh keberhasilan memperbaiki kawasan 
mangrove adalah seperti yang terjadi di Bangladesh (Chow 2017; Lewis III, 2005). Penanaman 
mangrove di Bangladesh dilakukan dengan menanam mangrove di endapan lumpur yang baru 
terbentuk (Lewis III, 2005) dengan bantuan pembiayaan Bank Dunia (Chow, 2017). Di Indonesia, 
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contoh keberhasilan menanam mangrove ada di Sulawesi Selatan, yaitu di Desa Paojepe, Kabupaten 
Wajo (Rusmin, 2005) dan di Pulau Tanakeke (Konsorsium EcoShape, 2016). 
 
Kawasan wisata Karangsong merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang utama di Indramayu 
(Gambar 1). Salah satu kegiatan wisata utama yang ditawarkan adalah kegiatan wisata kawasan 
mangrove (Gambar 2). Berkembangnya aktifitas wisata mangrove tersebut terjadi seiring dengan 
keberhasilan upaya sekelompok warga lokal setempat memperbaiki ekosistem mangrove. Makalah ini 
memberikan gambaran tentang keberhasilan rehabilitasi dan pengelolaan kawasan mangrove di 
Karangsong, Indramayu, sebagai salah satu contoh kasus keberhasilan dalam upaya rehabilitasi dan 
pengelolaan kawasan mangrove dengan inisiatif masyarakat lokal. 
 

 
Gambar 1. Citra Satelit kawasan Delta Cimanuk yang menunjukkan lokasi Karangsong. Sumber 

Citra Satelit: Google Earth September 2018. 

 

 
Gambar 2. Kawasan muara Karangsong, Indramayu. Sumber 

Citra Satelit: Google Earth, Nopember 2016. 

MATERI DAN METODE 

Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan lapangan dan wawancara dengan pengelola 
kawasan wisata Karangsong yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2016. Pengamatan lapangan 
dilakukan dengan memasuki kawasan tersebut dengan mempergunakan perahu wisata. Sementara itu 
wawancara dilakukan dengan Bapak Makrus, salah satu inisiator kawasan wisata Karangsong ini dan 
penanggungjawab kondisi lingkungan mangrove. Pertanyaan untuk wawancara dibuat secara spontan 
di lapangan sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan ketika penelitian dilakukan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Interaksi Mangrove dan Manusia di Karangsong 
 
Interaksi antara penduduk Karangsong dengan ekosistem mangrove terjadi dalam beberapa tahap 
sebelum mencapai kondisinya yang sekarang sebagai kawasan wisata (Rusdianti, 2012). Berikut ini 
adalah tahap-tahap perkembangan interaksi tersebut yang dirangkum berdasarkan Rusdianti (2012): 
1) Periode sebelum 1962. Sebelum tahun 1962 penduduk Karangsong sebagian besar merupakan 

nelayan yang menangkap ikan di laut dan petani yang bertani di sawah. Interaksi penduduk dengan 
ekosistem mangrove terjadi dalam bentuk mencari ikan, kepiting, kerang dan biota lain. 

2) Periode 1962-1968. Penduduk Desa Karangsong mulai mengenal kegiatan pembukaan tambak 
ikan atau udang di areal lahan timbul. Pengetahuan tersebut dibawa oleh penduduk Losari yang 
datang ke Karangsong untuk mencari lahan untuk memperluas lahan tambak mereka. 

3) Periode 1968-1982. Mulai tahun 1968 penduduk lokal Karangsong mulai aktif membuka tambak di 
tanah timbul. Kegiatan budidaya bandeng dan udang di tanah timbul menjadi sumber nafkah baru 
bagi penduduk Karangsong. Pengembangan tambak sangat pesat karena dipandang efektif 
meningkatkan ekonomi keluarga. Pada tahun 1982, kawasan mangrove di Karangsong habis 
dikonversi menjadi lahan tambak. 

4) Periode 1982-1998. Dalam periode ini kawasan pesisir Karangsong tanpa hutan mangrove. 
Kecenderungan untuk membuat tambak tinggi karena harga udang. Di tahun 1986 harga udang 
sangat tinggi. Pada tahun 1995 penduduk bahkan mengkonversi lahan sawah menjadi tambak. Di 
dalam periode ini kerugian akibat hilangnya ekosistem mangrove dirasakan oleh penduduk 
setempat dalam bentuk: (1) peningkatan biaya produksi tambak ikan bandeng. Petani tambak perlu 
memberikan pakan buatan karena kehilangan sumber-sumber pakan alami; (2) waktu pemeliharaan 
bandeng hingga siap panen bertambah panjang, dari empat bulan menjadi tujuh hingga sebelas 
bulan; (3) tanggul tambak mudah rusak karena erosi; (4) biota mangrove seperti kerang dan kepiting 
menjadi sulit diperoleh; (5) jarak nelayan pergi menangkap ikan di laut menjadi lebih jauh; (6) pantai 
mengalami erosi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

5) Periode 1998-2003. Pada tahun 1998, dengan dukungan atau tawaran kerjasama dari Wetland 
International, di Desa Karangsong dibentuk kelompok untuk menggiatkan penanaman mangrove 
yang diberi nama Kelompok Pelestari Lingkungan (Kelopak). Kegiatan penanaman mangrove 
dilakukan dengan melakukan penyemaian mangrove di lahan tambak sewaan milik petani tambak, 
dan menanami mangrove di sekitar saluran irigasi tambak. Program kerja kelompok ini berfokus 
pada tambak. Kepada petani tambak dianjurkan untuk menyisakan sebagian lahan tambak untuk 
ditanami mangrove. Kelopak hanya mampu bertahan hingga tahun 2003. 

6) Periode 2003-2007. Di dalam periode ini mangrove yang telah tumbuh tidak dipelihara karena tidak 
ada organisasi pengelola yang memadai. 

7) Periode 2007 sampai sekarang. Prihatin terhadap kondisi mangrove yang terbengkalai, pada tahun 
2007 sekelompok penduduk membentuk kelompok yang bernama Kelompok Pantai Lestari dengan 
dana awal merupakan dana swadaya pengurus dan anggota. Kelompok ini memfokuskan 
kegiatannya pada penghijauan kawasan pesisir. Program kelompok ini adalah (1) penghijauan yang 
bertujuan memperbaiki ekosistem mangrove dengan sistem zonasi; dan (2) usaha dan 
pemberdayaan yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Prayudha et al., (2014) menyebutkan bahwa pada tahun 2013 Kelompok Pantai Lestari berhasil 
membuat kawasan rehabilitasi mangrove seluas 15 hektar di Karangsong. Selanjutnya, pada tahun 
2015, kawasan mangrove Karangsong menjadi daerah ekoturisme mangrove di Indramayu 
(Fatimatuzzahroh et al., 2018a). 

Kawasan Mangrove Karangsong 
 
Hasil wawancara dengan Bapak Makrus memberikan gambaran awal terbentuknya Kawasan 
Mangrove Karangsong. Bapak Makrus adalah salah seorang pendiri Kelompok Pantai Lestari yang 
berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar (Rusdianti, 2012). Kepada penulis, secara singkat, Bapak 
Makrus memberikan penjelasan sebagai berikut: 
1) Sekelompok warga bersepakat membentuk organisasi dan mengumpulkan sejumlah uang untuk 

membeli tambak rusak yang terbengkalai di Karangsong untuk dikelola. 
2) Lahan tambak yang rusak tersebut kemudian ditanami mangrove. 
3) Masalah yang muncul setelah penanaman mangrove adalah godaan untuk membuat atau 

memfungsikannya sebagai tambak ikan atau udang. 
 
Berkaitan dengan pembelian lahan, Bapak Makrus menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018  

221  

1) Bukti status penguasaan lahan oleh organisasi harus ditunjukkan dengan sertifikat hak milik lahan. 
2) Bukti penguasaan lahan sangat diperlukan ketika mencari dana dari para donor, karena bukti 

penguasaan lahan menjadi salah satu faktor utama yang dapat menjamin konsistensi program 
pengelolaan kawasan mangrove. Banyak bantuan penanaman mangrove yang diterima oleh 
Kelompok Pantai Lestari (Fatimatuzzahroh et al., 2018b). 

3) Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa bila penanaman mangrove sebagai upaya 
rehabilitasi ekosistem dilakukan di lahan milik individu petani tambak, maka tidak ada jaminan 
bahwa mangrove yang telah di tanam itu akan terus tumbuh. Hal itu karena para petani tambak 
dapat dengan mudah menebang tanaman mangrove tersebut untuk mengkonversi lahan mangrove 
menjadi lahan tambak. 

 
Mengenai organisasi pengelolaan kawasan mangrove, Bapak Makrus menjelaskan yang terkonfirmasi 
dengan pengamatan lapangan oleh penulis sebagai berikut. Secara garis besar organisasi pengelola 
kawasan wisata mangrove Karangsong dapat dibedakan menjadi dua kelompok kegiatan, yaitu: 
pertama, kelompok kegiatan yang berkaitan langsung dengan tumbuhan mangrove. Kelompok 
kegiatan ini terbagi menjadi unit-unit kerja yang berkaitan dengan kegiatan wisata di kawasan 
mangrove, kegiatan wisata edukasi yang berkaitan dengan ekosistem mangrove, pengambilan hasil 
dari kawasan mangrove, dan perawatan ekosistem mangrove. Kedua, kelompok kegiatan yang tidak 
berkaitan langsung dengan dengan ekosistem mangrove. Kelompok kegiatan ini terdiri dari kelompok 
pengelola parkir kendaran pengunjung, pengelolaan tiket masuk, dan pengelolaan perahu wisata, serta 
pengolahan hasil dari kawasan mangrove. 
 
Pelajaran dari Karangsong 

Dari uraian di atas, dapat diperoleh beberapa pelajaran berikut: 
1) Upaya pengembangan kawasan mangrove lebih mudah atau terjamin terlaksana oleh suatu 

organisasi daripada oleh individu. Hal itu karena konsistensi untuk mencapai tujuan lebih terjamin 
di dalam organisasi daripada individu. Di dalam contoh kasus di Karangsong ini disebutkan bahwa 
setelah penanaman mangrove di lahan bekas tambak berhasil, ada godaan untuk merubahnya 
kembali menjadi tambak. Godaan perubahan tujuan tersebut lebih mudah diatasi oleh organisasi 
daripada oleh individu. 

2) Terkait dengan upaya pengelolaan kawasan mangrove, penguasaan lahan oleh organisasi yang 
bekerja untuk mencapai suatu tujuan merupakan kunci yang penting bagi terjaminnya konsistensi 
upaya mencapai tujuan tersebut. Mengenai hal ini sebuah contoh kasus diberikan oleh Bapak 
Markus. Apabila penanaman mangrove dilakukan di lahan tambak milik individu, maka akan dengan 
mudah mangrove itu ditebang bila pemilik lahan tambak tersebut ingin mengkonversinya menjadi 
lahan untuk penggunaan lain, karena itu adalah haknya sebagai pemilik lahan. Menurut penulis, 
apa yang dikemukakan Bapak Makrus ini adalah pengalamannya yang dialami di Karangsong 
sebelum Kelompok Pantai Lestari terbentuk. Situasi yang mirip dijumpai di daerah Cirebon. Di 
daerah tersebut sering terjadi bahwa mangrove sengaja ditanam di daerah yang mengalami 
sedimentasi untuk mempercepat proses pengendapan lumpur. Setelah proses pengendapan 
lumpur dipandang cukup dan tambak telah selesai dan siap dikonversi, maka mangrove yang 
tumbuh di dalam lahan tambak ditebang agar tambak dapat dimanfaatkan sebagai tambak udang 
atau ikan (Setyawan, 2009). Contoh lain dari kasus pentingnya penguasaan lahan untuk keperluan 
rehabilitasi kawasan mangrove diberikan oleh Edi Kusmanto (komunikasi personal bulan Juli 2018) 
dan Rusmin (2005). Kegiatan penanaman mangrove dilakukan di Sulawesi Selatan, di kawasan 
pesisir Desa Paojepe, pada tahun 1999-2002. Ketika itu masyarakat setempat merelakan lahan tepi 
pantai milik mereka selebar sekitar 100 meter untuk ditanami mangrove. Lahan yang diberikan itu 
adalah lahan tambak di tepi pantai yang telah mengalami kerusakan (Rusmin, 2005). Upaya 
penanaman mangrove di daewrah tersebut berhasil menghutankan kembali kawasan tepi pantai 
daerah tersebut. Contoh yang lain lagi datang dari Pulau Tanakeke, Sulawesi Selatan (Konsorsium 
EcoShape, 2016). Di pulau tersebut, setelah tambak tidak produktif, masyarakat lokal merasakan 
adanya kebutuhan untuk merehabilitasi kawasan mangrove. Pada tahun 2010, Desa Lantang Peo 
menyediakan areal tambak seluas 40 hektar untuk kegiatan Restorasi Ekologis Mangrove. Lima 
tahun berikutnya, tahun 2015, enam desa tambahan mengikuti jejak Desa Lantang Peo dengan 
merelakan lahannya untuk kegiatan tersebut, sehingga luas lahan rehabilitasi menjadi 530 hektar. 
Model rehabilitasi kawasan mangrove berbasis masyarakat tersebut telah diakui sebagai praktek 
terbaik di Propinsi Sulawesi Selatan dan dimasukkan ke dalam Strategi Mangrove Nasional 
Indonesia. 
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3) Rehabilitasi mangrove bisa berhasil di lahan tambak yang rusak atau tidak produktif. Stevenson et 
al., (1999) menjelaskan bahwa kerusakan tambak dapat terjadi karena beberapa hal yaitu: (1) 
penyakit kronis dan kualitas air yang buruk, (2) kualitas air yang buruk dan pemilihan lokasi yang 
buruk, (3) kondisi tanah yang asam, (4) penurunan keuntungan/penurunan harga jual komoditas, 
dan (5) masalah politik. Sementara itu, di pesisir utara Pulau Jawa tercatat tambak rusak karena 
erosi pantai oleh gelombang yang merusak tanggul tambak (Setyawan, 2010; Setyawan et al., 2007; 
Setyawan et al., 2006). Terkait dengan keberhasilan penanaman mangrove di lahan tambak yang 
rusak, Stevenson et al., (1999) menyebutkan hanya sedikit laporan tentang upaya mengembalikan 
tambak budidaya kembali menjadi kawasan mangrove. Selanjutnya juga dijelaskan pula bahwa 
banyak tambak yang rusak telah dikonversi menjadi tambak garam, rawa garam atau rawa air asin, 
lahan basah air tawar, tambak ikan, sawah, atau lahan pertanian. Hanya sedikit yang dirubah 
menjadi kawasan mangrove. Keberhasilan pengembangan kawasan mangrove di Karangsong ini 
menambah catatan tentang keberhasilan penanaman mangrove di lahan bekas tambak yang rusak 
atau tidak produktif. Daerah Karangsong berada di kawasan Delta Cimanuk yang sekarang ini aktif 
berkembang. Pengembangan kawasan mangrove ini memberikan catatan tambahan bahwa di 
lingkungan delta yang aktif berkembang, rehabilitasi mangrove di lahan tambak yang rusak memiliki 
potensi keberhasilan atau peluang keberhasilan yang baik. 

4) Perlu ada organisasi dengan pembagian tugas yang jelas di dalam kegiatan pengelolaan kawasan 
mangrove. Di kawasan wisata mangrove Karangsong, organisasi pengelolaan dibuat berdasarkan 
kebutuhan aktifitas yang ada dikawasan wisata tersebut. 

5) Pengelolaan kawasan mangrove dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk memenuhi 
kebutuhan keuangan keluarga atau keuntungan ekonomi jangka pendek yang dapat segera 
diperoleh. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kawasan wisata mangrove Karangsong adalah salah satu contoh dari pengelolaan kawasan mangrove 
yang berhasil yang terjadi dengan inisiatif dari masyarakat lokal. Kunci keberhasilannya adalah 
penguasaan lahan oleh kelompok atau organisasi pengelola kawasan mangrove yang menjamin 
konsistensi program pengelolaan kawasan mangrove sehingga menimbulkan kepercayaan dari para 
donor. Faktor penting lainnya adalah kegiatan pengelolaan kawasan mangrove yang bertujuan 
merehabilitasi ekosistem mangrove, dan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 
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